15:-

Butiksnamn

Handla och trivs i Säters kommun

/st

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri
Nr 8 28/4 2020
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge - Tel. 0225-501 86 Gruppförsändelse
roteinbars
Ballerina, Singoalla
annons@hammarstryckeri.se

ÆǵíÞÛèëàìěÞëÚìèëíÞë%à

jfr-pris
TISDAG
1271,43-78,95/kg
MAJ MANUSSTOPP Onsd. 6 maj kl 12.00

2 FÖR

2 FÖR

Måndag-söndag 07–22
Telefon: 0225-122 40
Gussarvsgatan 23 Hedemora

79:rå

ka

hä

t

”Skäveburgare”

/kg

S t yc

Ring vår styckmästare Daniel och ni vill
beställa eller ha önskemål 0225-655 488.
Vi har bla finfin oxfilé och
hängmörad entrecote.

Köt

Butiksstyckat kött från lokala gårdar

Vi styckar nöt och fläsk från St Skedvi och Siljans Chark
i butiken. T.ex. grillskivor med marinad från
odispåsar
Chokladkakor
Liss-Ellas. Till det rekommenderar
vi vårt
zer, gäller Tutti frutti, Tyrkisk peber,
ÌÚëÚÛèîěÞëÚìèëíÞë$à
eget
kryddsmör Chili/Vitlök eller
Ört/vitlök.
0-180g, jfr-pris
69,44-104,17/kg
jfr-pris 80,00-88,89/kg
Vi gör även egna ”Skäve-burgare”.

n Stora S

rp

dvi

32:-

ke

25:-

27 april–3 maj, 2020

tf

ëÞÛÞååìěÞëÚìèëíÞë!!à
pris 327,27/kg
NÄSTA NUMMER utkommer

Fylld med goda
erbjudanden!

ra

36:-

mo

SÄTERBLADET

de

2 FÖR

å H e mkö p

He

Svensk kycklingfilé

Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925g
Max 3 köp/hushåll/vecka 18

15:-

2 FÖR

36:-

/st
Från vårt eget
kök
och delikatessen:
+pant
+pant

• Smörgåstårta
• Skagenröra
• Heta räkor (vi använder endast
95
handskalade räkor i våra röror)
/kg
nergidryck
• Fransk potatissallad
èÜÜèěÞëÚìèëíÞëÜå
-pris 45,45/l
+pant
• Tzatsiki

69

• Tomat/löksallad Handla andra varor
för minst 200 kr
• Specialsill
• Helenas potatissallad
/kg
• Hemkryddade grillade revbensspjäll
Snacks
• Råkostsallad
ÄìíëÞååÚěÞëÚìèëíÞë!#!à

99:-

jfr-pris 65,45-80,00/kg

Färsk laxfilé

Svensk fläskytterfilé

Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, vaccad, hel sida, ca 1,5kg
RABATTKUPONG
Max 1 köp/hushåll/vecka
18

Nybergs Deli, Sverige, färsk, ca 1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 18

5:-

KÖP 2 FÅ

10:-

/st

Blöjor

50:-

15:-

RABATT

/st

ÏÚæéÞëìěÞëÚìèëíÞë$!$éÚÜä

Bearnaisesås

Namn:

Babyplommontomater
Färska
kryddor
Max 1 erbjudande/kupong och hushåll. Gäller t o m 3/5 2020

ÆÚëÚçíěÞëÚìèëíÞëàǲååÞëÞãÞäèåèàâìä
220ml, jfr-pris 22,73/l
Max 5 köp/hushåll/vecka 18

Sverige,
ekologiska,
hos
Hemköp. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Land se förp., klass 1, kvist, i ask, 400g,
Till butik: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen
jfr-pris 37,50/kg
äåÚììěÞëÚìèëíÞë

Priserna gäller v18 2020 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.
Lokala avvikelser kan förekomma.
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Bästa kund!

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

STUDENTSKYLT
Jour
50x70
cm monterad
dygnet
runt på pinne

alla dagar

Per		

Annis

:
0
35500 16

BEGRAVNINGSTJÄNST
				 Per Hermansson
inkl. moms
Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 -

info@hammarstryckeri.se
Varma
hälsningar
och
ett fortsatt
gott samarbete!
Varma
hälsningar
och ett
fortsatt
gott samarbete!
Anders,
Carina,
Johnny
&
Ronny
Anders, Carina, Johnny & Ronny
Varma hälsningar och ett fortsatt gott samarbete!
Anders, Carina, Johnny & Ronny

60:-

Beställ skylten STUDENTSKYLT
hos oss!
inkl. moms

50x70 cm monterad på pinne

Ring oss eller
MINISKYLTKOPIA
beställ
direkt
(10x15 cm)
inplastad
med snöre. Enkel att bära med
från vår
hemsida.
runt halsen
under hela dagen!
Se vårt stora utbud av studentskyltar på

hammarstryckeri.se

info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunav. 23, Borlänge 0225-501 86

:
0
5
3
inkl. moms

60:inkl. moms

MINISKYLTKOPIA
(10x15 cm) inplastad
med snöre. Enkel att bära med
runt halsen under hela dagen!

- trycksaker - layout - hemsidor
- storformatutskrifter
- på
Se vårt stora
utbud av studentskyltar

hammarstryckeri.se
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På gång i maj
Eftersom situationen kring Coronaviruset och Coronavirussjukdomen på, är det i skrivandet stund oklart vilka
evenemang och aktiviteter som kan eller kommer genomföras.
Läs på vår webbplats sater.se eller ring vår kundtjänst: 0225-55000 för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset

- håll dig uppdaterad på krisinformation.se & sater.se, tel: 11313

Stanna hemma om du är sjuk, vänta minst 48
timmar efter sista symptom tills du träffar människor (förutom de du bor med).
Det går inte att veta vad som är en ”vanlig” förkylning
och vad som är covid-19

Hälsa inte på hos äldre och sjuka.
Men håll kontakten!

Håll fysiskt avstånd till människor när du kan.
Det är okej att ta ett steg tillbaka när någon annan
glömmer att hålla avståndet.

Hos och nys i armvecket.

Hjälp med handling i matvarubutik:
ring 0225-55391 (mån & ons kl. 8-11)
Hjälp med att hämta postpaket,
ring 0225-55000
Hjälp med apoteksärenden,
ring: 0225-55000
Boken kommer- hemleverans av böcker:
ring 0225-55186
Stöd för företagare,
mejla naring@sater.se eller
ring 0225-55000

Då skyddar du andra från att bli sjuka.

Tvätta händerna ofta, med varmt vatten och tvål.
Tvätta noga och använd pappershanddukar eller en
handduk som bara du använder.

Res inte i onödan.
Vi har olika mycket smitta i landet och regionen. Att
resa ökar risken för att föra vidare eller få smittan
hem.

Handla inte i butik om du är äldre eller i riskgrupp.
Be någon du känner om hjälp. För dig som inte kan få
hjälp på annat sätt erbjuder kommunen hjälp.

Hjälp med den digitala vardagen
Du som är 70+ eller i en riskgrupp,
mejla: bibliotek@sater.se eller
ring 0225-55186
Vi erbjuder:
Kom igång med bibliotekets e-tjänster –
Biblio, PressReader och Cineasterna.
Hjälp med din smartphone, surfplatta
eller dator.
Vägledning i digital vardag.
Användning av sociala medier.

Företagare: vill du erbjuda dina varor/tjänster?

Säters kommun vill stötta företagare i kommunen som har det svårt till följd av Corona. Vi
agerar på flera sätt (se www.sater.se för mer information), men en del är också att Säters
kommun vill erbjuda våra medarbetare årets julklapp lite tidigare, i form av ett presentkort,
med kort förfallodatum, hos er våra lokala företag.
Vill du erbjuda dina varor/tjänster, anmäl dig senaste 5 maj, kl 12 till naring@sater.se.
Märk ditt mejl med ”sommargåva”.

Säters kommun, www.sater.se E-post: kommun@sater.se, tel: 0225-55000

Svårt att hitta information på nätet? Kontakta ditt DigidelCenter på biblioteket för hjälp!
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Kommande nummer av

Nr 9

Tisdag

12
maj

Manusstopp
Onsdag 6 maj

Nr 14

Planera årets annonsering
Nr 10

Tisdag

Nr 11

Tisdag

Nr 12

Nr 13

Tisdag

Tisdag

juli

augusti

26 16 7
maj

Manusstopp
TISDAG 19 maj

Nr 15

juni

Manusstopp
Onsdag 10 juni

Nr 16

Manusstopp
Onsdag 1 juli

4

Manusstopp
Onsdag 29 juli

Nr 17

Nr 18

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

augusti

september

september

september

oktober

18 1 15 29 13
Manusstopp
Onsdag 12 aug.

Nr 19

Manusstopp
Onsdag 26 aug.

Nr 20

Manusstopp
Onsdag 9 sept.

Nr 21

Manusstopp
Onsdag 23 sept.

Manusstopp
Onsdag 7 okt.

Nr 22

Nr 23

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

oktober

november

november

december

december

27 10 24 8 15
Manusstopp
Onsdag 21 okt.

Manusstopp
Onsdag 4 nov.

Manusstopp
Onsdag 18 nov.

Manusstopp
Onsdag 2 dec.

Manusstopp
Onsdag 9 dec.

Gamla Tunavägen 23, Borlänge
annons@hammarstryckeri.se

saterbladet.se

0225-501 86
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- Vi har mycket att erbjuda Vi har öppet och
kör som vanligt!
Kontakta oss gärna för en personlig
plan för just Ditt körkort. Passa på
nu när det är lite lugnare.

Handla där proffsen handlar
Falu vapen
Slamfärg
10 liter

429:-

Grön-Fri

159:-

Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora

1 liter
Tar bort påväxt på alla
typer av ytor, bl.a tak,
fasader, markytor, staket,
trätrall m.m.

www.trafikcenter.nu

För Er och vår säkerhet

jobbar vi med munskydd och
engångshandskar i undersökningsrummet. Be om en ensamtid vid
tidsbesällning om du vill vara själv
i butiken. Välkommen till

Välkommen till

Hedinolja 5 liter från

329:-

Transparant, grå, brun
Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60
Öppettider: Vardagar 07.00-17.00 • Lördagar stängt

Tel. 0225-501 12 Öppet: Vardagar 10-18
Följ oss på Instagram och Facebook

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

Dags att ta fram utemöblerna!
Ny utställning i butik med våra klassiker från Grythyttan och vår nya leverantör Brafab.

Aktuella erbjudanden Vi har många erbjudanden både i butik och på webb. Alla listas

på www.lidensmobler.se/kampanjer

SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
SÄTERBLADET
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- Vi har mycket att erbjuda FJÄRIL i Säter

Gratis hemleverans i Säter!

Våren är här - hos oss

hittar du allt för cyklingen!

Vi tar swish.

Allt från
elcyklar till
MTB!

Planteringssäsongen närmar sig. Om ni vill ha
något speciellt, fråga mig så att jag kan beställa åt er.
Annet och John
Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45

Välkomna in till oss så hjälper vi
dig att hitta rätt cykel för just DIG!

Stötta dina
lokala företag!

Öppet:
Vardagar 09-17
Lördagar 10-14
Verkstadsg. 4, Säter - 0225-525 80
www.cykelomotor.se

15% på

ALLT
i butiken
Gäller t.o.m. 2/5 2020

Tel. 0225-509 99
070-356 80 56
Östra Långg. 6, Säter

SÄTERBLADET

Måndag-fredag 10-18
Lunchstängt 13-13.45
Lördag 10-14

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER

SÄTERBLADET
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- Vi har mycket att erbjuda Behov av
RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

Sedan 1986

Tel. 070-892 22 91 076-044 13 43

SALUHALL RESTAURANG
FABRIKSFÖRSÄLJNING SKEDVI BRÖD
Öppettider tis-fre 10-18, lör 10-16
Restaurangen serverar lunch tis-lör
11-15. Kvällsöppet fredagar från kl 18.
Även takeaway. Boka gärna ditt bord på
tel 076-116 02 00. Varmt välkommen.

VÅRSTÄDA BILEN
ORDENTLIGT!
TA BORT ASFALT OCH SALT,
EXTRATVÄTT 350:STÄDNING INVÄNDIGT 200:-

Anlita ett proffs.
Vi handtvättar och tar hand
om din bil på bästa sätt.
Forsnäsgruppen ASF AB
på Kungsvägen 31, Säter
Boka tid på:

Tel. 070 495 14 49

kulinariet.se | skedvibrod.se | Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075

Dags att fixa till både dina utemöbler & altan!
Välkommen in till oss, vi har både produkterna och idéerna!

Kvalité & Tradition sedan 1963

Säters Färg Storgatan 9, Säter
0225-500 85 • Vardagar 9.30-18 • Lördag 10-13
SÄTERBLADET

SÄTERBLADET

HANDLA LOKALT

Handla och trivs i Säters kommun

- Vi har mycket att erbjuda -

Testa
På gång!

Fjärilar i
bostadsmagen?
Hade du tänkt göra en bostadsaffär under våren? Vi har tips på hur du kan
förbereda just din bostadsaffär i lugn och ro. Vår tjänst På gång hjälper dig att
förbereda allt så det är klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.
På fastighetsbyran.com kan du läsa mer om tjänsten.

Hör av dig, så hjälper vi dig.

Fastighetsbyrån Säter
fastighetsbyran.com/sater
0225-524 62 / sater@fastighetsbyran.com
Fastighetsbyrån Säter

SÄTERBLADET fastighetsbyran.com/sater / 0225–524 62 / sater@fastighetsbyran.se

Beställ din

Från idé till
färdig produkt !
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Välkomna med din förfrågan.
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Inget jobb är för litet.
För oss är alla kunder lika viktiga.

Erfarenhet

hos oss!

Kvalitet

hos o
också!

Kompetens

Det är vi som är
Hammars Tr yckeri!
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REKLAMPENNOR
med logotryck

Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå
Vi hjälper Er att skapa en personlig och
minnesvärd begravning. Välkommen till oss.

Populära
pennor
i många
färger.

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka Elis Bergstrand

Gamla Tunavägen 23, Borlänge 0225-501 86

info@hammarstryckeri.se www.hammarstryckeri.se

Åsgränd 3, 783 30 Säter www.saterbygdens.se
Tel 0225-530 60, 070-301 05 35

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

HANTVERKARE I ALLA
SÄTERS KOMMUNDELAR!
Annonsera till rabatterat pris!
Säterbladet har ett högt läsvärde och ges ut till alla hushåll i Säters kommun,
Vikmanshyttan och Tjärnan-området i Hedemora. Därför erbjuder vi er att
annonsera tillsammans under en rubrik. Under dessa svåra Corona-tider
erbjuder vi er ett lägre pris på annonserna under rubriken:

- DIN LOKALA HANTVERKARE Kontakta oss för mer information om priser och annonsstorlek

annons@hammarstryckeri.se eller 0225-501 86

www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunavägen 23, Borlänge

SÄTERBLADET
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UTHYRNING MINIGRÄVARE 1,8 ton

Uvbergets VVO

ÅRSMÖTE

Pris: 1700:-/dygn
Transport inom Säters kommun 400:För bokning: 0708-911 672
Hitta oss på Facebook
@minigravisater

i Elingsbo
Söndag 24/5 kl 15.00

Välkomna!

Styrelsen

Skålbo Vägsamfällighet

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07

ÅRSMÖTE

Söndag 17 maj kl 17.00

Utomhus vid Boklunds,
Fiskarbo 91. Anmälan till
Bengt Pontén, 070-374 47 63

Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

6

Plusgiro: 90 20 90-0
Bankgiro: 902-0900
Swish-nummer: 90 20 900

Info: 0225-55186

VED

Kapad och kluven
i valfri längd.

Din lokala rörmokare

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34
För AVHÄMTNING

Lunchlådor 50:-/st.st.
5 st. 240:- kylvara

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR

Skönvik • Säter

På denna sida kan du
gratulera familjemedlemmar och vänner eller
ta farväl med en sista
hälsning. Ge en ros till
någon du tycker om
eller välkomna en ny
familjemedlem.

www.gafood.se

ulf@usror.se

Grattis

3 maj 17:00 Bibel & bön
10 maj 11:00 ”Efter Kristus” - samtal kring en bok
för uppdateringar kring våra samlingar se Facebook och hemsida
arkhyttanskapell.se

biblioteket@sater.se

Facebook/satersbibliotek

Löparegatan 6, Säter

Magnus Enochsson
Tel. 070 694 70 50

Ring för att boka tid.

Fyndet

Fyndet

0225 - 523 33

SÄLJES

SÄLJES

SÄTTERIKAST/
PRYLHYLLOR
83x50 cm, 150:Tel. 070-535 04 40

VÄGG-TV, 46-48 tum. Obet.
använd + fäste. p.g.a. stärbhus.
073 625 65 15

Dagens Ros

Här läser du även
föreningsnytt och fyndet.
Priser ser du här bredvid
eller på saterbladet.se

VÄVSTOL GLIMÅKRA 80
cm. Mattvarp,trikå- och tygtrasor, garn m.m. Billigt p.g.a
flytt. Borlänge.
Tel 070-229 00 44

DIVERSE
HJÄLP med DRAGKEDJOR, uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073 912 43 31

Kostnad för FÖRENINGSNYTT, GRATTIS, DAGENS
ROS OCH VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN är: Max 200
tecken = 150:-, upp till 400 tecken = 300:- o.s.v.
inkl. mellanslag. Med bild 250:- Moms tillkommer.
Ej logotyper i FÖRENINGSNYTT!

Tel. 0225-501 86

!
!!
!!

Arkhyttans
kapell

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

Fyndet-annonser 30:-/produkt!
Fyndet-annonser med bild 150:-/produkt!
Endast privatpersoner kan annonsera här. Fyndet-annonser skall
betalas vid inlämnandet. Skicka annonserna via post eller lämna
gärna in manuset direkt.

annons@hammarstryckeri.se

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Kyrkofullmäktige i Säterbygdens församling

Kyrka för Fairtrade

sammanträder som planerat den 20 maj 2020 kl 18.30
Nomineringsgrupperna samlas kl 18.00.
Plats: Säters kyrka. OBS inte som tidigare aviserats i
Gustafs församlingsgård
Av respekt för smittorisken i den pågående corona pandemin kommer dock Kyrkofullmäktige att sammanträda
med så kallad reducerad närvaro .
Reducerad närvaro betyder att inte samtliga ledamöter
kallas. Dock kallas så många att giltiga beslut kan fattas.
Respektive nomineringsgrupp utser ledamöter till just
detta möte med det antal som säkerställer den parlamentariska fördelningen; det vill säga i proportion med
valresultatet.
För att kyrkofullmäktige ska kunna ta ställning till
ansvarsfrihet ska minst en av närvarande ledamöter
inte sitta i kyrkorådet.

Kyrka för Fairtrade

Gudstjänster under maj månad
Jag hoppas att ni haft en fin påskhelg även om den i
år blev helt annorlunda än vi är vana vid. Under påsk
firades det en gudstjänst per kyrklig helgdag och jag
ber om ursäkt för att det inte blev någon gudstjänst
i Silvbergs kyrka i år. Framöver kommer jag att vara
noggrannare med fördelningen av gudstjänster.
I Säterbygdens församling kommer det också de kommande söndagarna att firas en gudstjänst per söndag,
i en av församlingens fyra kyrkor enligt ett rullande
schema. Detta beror på att vi behöver vara fortsatt
restriktiva med allmänna sammankomster men att vår
grundläggande uppgift ändå är att fira gudstjänst.
Jag försöker följa vad myndigheterna säger och vi håller
på att reflektera över både vår verksamhet och våra
gudstjänster. Saker ändras snabbt och det är många olika saker vi löpande behöver ta ställning till. Därför har
jag bestämt att vi tills vidare inte kommer att annonsera
våra gudstjänster i Säterbladet utan endast annonsera
på vår hemsida och på församlingens Facebook-konto,
som går att korrigera och uppdatera efterhand. Jag
har förståelse för att detta kommer att begränsa en del
personers möjligheter att vara uppdaterad, men vi får
hjälpas åt med att informera varandra.
Församlingsexpeditionen är stängd för besök, men det
går alltid bra att ringa till expeditionen eller någon
annan som arbetar i Säterbygdens församling, för att
ställa frågor eller för ett samtal.
Vänliga hälsningar, kyrkoherde Pehr-Albin Edén

www.svenskakyrkan.se/saterbygden

Kyrkofullmäktiges möte är enligt kyrkoordningen
offentliga. På församlingens hemsida kommer att finnas
en länk för den som vill följa mötet via internet.
Kyrkan är öppen för den som behöver vara fysiskt på
plats men på grund av smittorisken vädjar jag att intresserade i första hand använder den digitala tjänsten på
hemsidan.
Löpande information angående bestämmelser och
rekommendationer som gäller den pågående pandemin
finns på församlingens hemsida.
Vi hoppas att kyrkofullmäktiges höstmöte den 21
oktober kommer att kunna hållas med en fulltalig
skara ledamöter.
Vänligen
För Säterbygdens församling
Erland Nydén
Kyrkofullmäktiges ordförande

Behöver du någon att prata med?
Behöver du någon att prata med och dela din oro, vardagens
funderingar eller har frågor om kyrkans verksamhet?
Utöver möjligheten till Själavård och enskilda samtal med våra
präster och diakoner utökar vi nu med möjligheten till vardagsnära
samtal för dig som känner behov av att prata en stund.
Är du i behov av ett vardagligt samtal och inte har möjlighet
att ta dig ut är du välkommen att höra av dig på telefon.
Vi finns tillgängliga måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00.
Varmt välkommen att kontakta oss:
Katarina Engvall Thunell, barnledare
Maria Östlund, fritidsledare
Elias Thunell Engvall, fritidsledare
Sofia Myrsell, pedagog

0225-29 16 31
0225-29 16 32
0225-29 16 33
0225-29 16 34

För själavård och enskilda samtal kan du som vanligt kontakta oss
präster och diakoner.
Pehr-Albin Edén, kyrkoherde
Marie Blommé, sjukhuspräst
Birgitta Lagerqvist, vik. komminister
Marcus Andersson, diakon
Inga Lundgren Mähler, vik. sjukhusdiakon

0225-29 16 11
0225-29 16 12
0225-19 16 13
0225-29 16 21
0225-49 45 94

Eftersom församlingsexpeditionen tills vidare är stängd för besök,
kan ni nå oss per mail och telefon.
Församlingsexpeditionen
0225-29 16 00
Gravadministrationen
0225-29 16 02
saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingsexpeditionens telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag
med lunchstängt
Onsdag
Fredag

09.00 - 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
STÄNGT

www.facebook.com/saterbygdensforsamling

TAK
SÄTERBLADET

Kontakta oss för
kostnadsfritt hembesök
ALLT INOM och offert
TAK
Tegeltak - Plåttak
Kontakta oss för
kostnadsfritt
hembesök
DIN
LOKALA
TAKFIRMA
och offert
Bandtäckning
- Papptak
Kontakta oss för kostnadsfritt
Tegeltak - Plåttak
och
offert.
Bandtäckning - hembesök
Papptak
Taksäkerhet - m.m.
Taksäkerhet - m.m.
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ALLT INOM
Tegeltak - Plåttak
- Bandtäckning
TAK
Papptak - Taksäkerhet m.m.
Följ oss på sociala medier
Alsve Tak AB
alsvetakab

Välkomna till Jessica
0225-523 99 - Ö Långg 6, Säter

www.andreasrunesson.se

Följ oss på sociala medier

Kontakta
Alsve oss
Tak ABför alsvetakab
kostnadsfritt
hembesök
Sven-Erik
070-237 00 71
och
offert
Alexander
070-258 52 84

www.alsvetak.se
Tegeltak - info@alsvetak.se
Plåttak

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84

Bandtäckning - Papptak
Taksäkerhet - m.m.
Följ oss på sociala medier
Alsve Tak AB
alsvetakab

På ett kontorshotell hyr du ditt eget kontor och
delar övriga utrymmen som toaletter, kök och
konferensrum med andra företagare. Allt är
möblerat och inflyttningsklart.

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84

- Rörmokare till Er tjänst i Säter www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Tel. 070 377 46
10
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84

och
Idrottsvägen 13B, SÄTER • Tel. 070-654 01 67
(Kvarteret ovanför ishallen)

”Sommartider”
Fr o m 1/5 - t o m 31/10
endast måndagar 14.00-20.00
Övrig tid enligt överenskommelse.

12 st rum uthyres i nyrenoverat kontorshotell
Adress: Kungsvägen 31, Säter
3000:-/mån. per rum
Inkl.
Kontorsmöbler
Nystart 2020!
Internetuppkoppling
Här har du kollegor
2 st konferensrum
Kök
och ändamålsenliga
Parkeringsplats
lokaler. Avsluta dagen
Gymkort på Effekt
med ett gympass.
(lokal finns i huset)
Allt i ett och
samma hus.
Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

Välkommen till Handelsbanken Säter

En personlig
och lokal bank!
Vi finns nära dig i din vardag. Du väljer själv om
du vill besöka oss på bankkontoret, digitalt eller
ringa oss.

Välkomna in!
Ni når oss på telefon 0225 63380 eller dygnet
runt via Handelsbanken direkt 0771-77 88 99

Susanne Eskilsson
Patrik Nylén, Kontorschef
Isabelle Andersson

0225-633 84
0225-633 82
0225-633 83

Öppettider:
Facebook: www.facebook.com/handelsbanken.sater
www.handelsbanken.se/sater

Måndag – Onsdag
Torsdag
Fredag

10:00 - 16:00
10:00 - 17:00
10:00 - 15:00

